UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 003-06/21-01/3
URBROJ: 2168-381-01-01-21-4
Pula, 27.8.2021. god.

ZAPISNIK
sa 4. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane dana
27.8.2021. god. u prostoru Doma s početkom u 16.00 sati

Prisutni članovi:

Nenad Žufić
Nives Tomišić
Ivan Pavičić-Donkić
Ingrid Glavan
Milovan Stojković

Zapisničarka:

Marija Nasipak

-

predsjednik
zamjenica predsjednika
član
član
član

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 4. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Vila
Maria
3. Donošenje Odluke u vezi s inspekcijskim nadzorom u Domu za odrasle osobe Vila Maria
4. Razno
Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo dnevni red.
Ad. 1.
Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.
Ad. 2.
Predsjednik Upravnog vijeća navodi da je, postupajući po Rješenju Službe za inspekcijski nadzor
Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 29.6.2021. godine, Upravno vijeće
dužno raspisati Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma. Sukladno navedenom, predlaže da se
na današnjoj sjednici donese Odluka o raspisivanju natječaja.
Nadalje, predsjednik Upravnog vijeća čita već pripremljeni tekst natječaja koji su svi članovi dobili u
materijalima, nakon čega otvara raspravu kako bi se utvrdio konačni tekst natječaja.
Po provedenoj raspravi, članovi Upravnog vijeća su se, uz određene primjedbe, koje su prihvaćene,
usuglasili sa konačnim tekstom natječaja.
Tekst natječaja i Odluka o raspisivanju natječaja sastavni su dio ovog Zapisnika.
Zaključak:
Upravno vijeće je nakon glasovanja jednoglasno donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelj/ice Doma i usvojilo tekst Natječaja. Odluka o raspisivanju natječaja će se dostaviti u

nadležno Ministarstvo, Službi za inspekcijski nadzor, a natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama,
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskoj stranici Doma.

Ad.3.
Na prethodnoj sjednici, na kojoj se je ravnateljica očitovala sukladno Rješenju Službe za inspekcijski
nadzor Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dogovoreno je da će Upravno
vijeće, nakon što se v.d. ravnateljica pismeno očituje donijeti svoju odluku u skladu sa predmetnim
rješenjem te je proslijediti u nadležno ministarstvo.
Slijedom navedenog, predsjednik Upravnog vijeća je za dasnašnju sjednicu pripremio prijedlog
odluke, te je istu, nakon što ju je pročitao, dao na raspravu i glasovanje.
Tekst odluke te pisano očitovanje v.d. ravnateljice je sastavni dio ovog Zapisnika.
Zakjljučak:
Nakon provedene rasprave i glasovanja, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se
očituje po rješenju Službe za inspekcijski nadzor Ministarstva Ministarstva rada, mirovinskog sustava,
obitelji i socijalne politike. Odluka će se zajedno sa pisanim očitovanjem v.d. ravnatelja, kao i Odlukom o
raspisivanju natječaja (vidi zaključak t. 2. Zapisnika) dostaviti u nadležno Ministarstvo, Službi za inspekcijski
nadzor.

Sjednica je završila u 17.00 sati.

ZAPISNIČARKA:
Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nenad Žufić
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